الحصول على الحرية -دليل للنساء اللواتي لديھن إعاقة
عندما كنت متزوجة كان يود السيطرة على كل شيء… شعرت بأنني سجينة في
بيتي ')ايزابيال(
ھل انت امرأة لديك إعاقة وقلقة بالنسبة لطريقة معاملتك في البيت؟
إذا كان االمر كذلك ،فأنت لست وحدك .ھذا الدليل مبني على التجارب الحقيقية للنساء اللواتي لديھن إعاقة.
وھؤالء النساء قمن بسرد قصصھن على أمل أنھا ستساعد غيرھن من النساء على التعامل مع إساءة المعاملة.
يساعدك ھذا الدليل على معرفة عالمات التحذير الساءة المعاملة من قبل شريك أو أحد افراد االسرة ،أو مق ّدم
الرعاية أو شخص آخر .والدليل يخبرك كيف أن العنف المنزلي أو األسري يمكن ان يؤثر عليك وما الذي يمكنك
القيام به اذا قام أحدھم بإيذائك .يمكنك أن تجدين المشورة من النساء األخريات اللواتي لديھن إعاقة ،وتقرأين عن
تجاربھن في النجاة من سوء المعاملة.

ما ھي إساءة المعاملة؟
إساءة المعاملة في البيت تدعى ايضا ً العنف المنزلي أو األسري ،وھي عندما يقوم شخص ما بايذائك أو يسيء
معاملتك .يمكن أن يكون الشخص الذي يؤذيك زوجك أو شريكك أو أحد والديك أو طفلك أو فرد آخر من افراد
األسرة .كما يمكن أن يكون المسيء ھو المعتني بك أو شخص يشاركك في بيتك .أي امرأة ،في أي عمر ،يمكن
أن تعاني من إساءة المعاملة.
إساءة المعاملة ليست دائما جسدية .وقد يلحق بك األذى بطرق أخرى .وھناك اشكال مختلفة من إساءة المعاملة:
إساءة المعاملة العاطفية يمكن ان تؤذي عقلك ومشاعرك.
وھي تشمل عندما يقوم شخص ما:
•

القول لك باستمرار انك ال تستطيعين ان تفعلي شيئا صحيحا ً ،وأنك غبية

•

القول لك أنه ال يوجد اي شخص آخر في العالم يمكن ان يحبك.

•

القول لك أنه ال يوجد اي شخص سيسمح لك بإبقاء اطفالك معك اذا تركته.

في بادئ األمر قام بطھي الطعام وتظاھر بأنه كان لطيفا .في النھاية اعتقدت بأنني ال ستطيع أن أطھوا لنفسي
النني سوف 'أخ ّرب الطعام '.
جعلني اشعر بأنني أنا وإبني نزالء ألن اسمي ال يظھر على عنوان المنزل .لم يسمح لنا بأن نفعل ما نريد .لم
يسمح لنا بأن تكون لنا مساند على االريكة وكان علينا أن نطلب اذنا.

إساءة المعاملة االجتماعية يمكن أن تؤذي كل عالقاتك
وھي قد تشمل عندما يقوم شخص ما:
•

بمنعك من رؤية اصدقائك واسرتك وموظفي الدعم

•

بجعلك تشعرين بالذنب بشأن الذھاب الى العمل أو االنضمام الى نادي

•

يطالب بمعرفة أين كنت في كل األوقات

عندما كنا معا كان صارما للغاية ازاء الذين أخرج معھم .لم استطع الخروج بسھولة مع أشخاص أخرين بغض
النظر ما اذا كانوا فتيات أو رجال ،ولم تكن لدي اي حياة .شعرت بأنني أسيرة في بيتي.
إساءة المعاملة االجتماعية يمكن ان تشمل ايضا أن يكون من الصعب عليك التحدث الى اشخاص آخرين.

لقد كان لدينا طابعة ھاتفية) (TTYفى المنزل لمدة  10سنوات ولكنھا لم تكن أبدا موصولة بسلك الطاقة.
االشخاص الذين يقدمون لي الرعاية ليس لديھم ما يلزم من مھارات االتصال – وھم ال يستطيعون التأشير ) أي
التواصل باإلشارات( .زوجي يريد ان يكون الشخص الوحيد الذي بإمكانه التواصل مع مقدمي الرعاية.
إساءة المعاملةالمالية ھي عندما يتح ّكم احدھم باموالك بينما ال تريدين منھم أن يفعلوا ذلك ،او أن يقوموا بمنعك
من حيازة أي اموال.

زوجي يرعاني ،وھو يأخذ كل االموال ويتح ّكم بھا .اننى قلقة من كونه يسيطر على المال.
زوجي يملك بيته الذي ھو بإسمه فقط .وھو يريد ھذه الطريقة حتى تكون له السيطرة.
إساءة المعاملة الجنسية ھي عندما يجعلك شخص ما تفعلين اشياء جنسية ال تريدين فعلھا .يعتبر اجبارك على
ممارسة الجنس جريمة ،وحتى اذا كنت متزوجة.

كان تركيز زوجي فقط على الجنس ،وھذا األمر ھو قضية كبيرة بالنسبة لي .عندما أكون نائمة أجده وقد قفز
عل ّي .لم يمكنني ابداً التحدث اليه حول شعوري ،النني لو فعلت ذلك لكان بدأ بإساءة معاملتي واإلنتقاص من
منزلتي .حينذاك كنت ھادئة جدا ،ولم اكن استطيع ان اقول 'بو' الى اوزة  ،ألنني كنت دميته.
إساءة المعاملة البدنية تشمل الدفع ،والضرب ،ورمي األشياء ،أو التھديد بإيذائك ،أو إيذاء اطفالك أواألسرة أو
الحيوانات االليفة او كلب الدليل.

زوجي كان عنيفا جسديا ضد الكلب ،وھذا الشيء آلمني النني اعتقد بأنني أحب الحيوانات اكثر من معظم البشر.
لقد ھددني بمسدس ولكن الحادثة األخيرة التي جعلتني ارفض ھذا الوضع كانت عندما امسكني من حلقي.

ھل تساء معاملتي؟ اختبار حول عالمات االنذار
ھل يمكن ان يحدث ھذا لي؟ ھذا ھو السؤال الذي تطرحة على أنفسھن الكثير من النساء.
في بعض االحيان يمكن أن يكون صعبا أن تسمحي لنفسك االعتقاد أنك تتعرضين إلساءة المعاملة .ويمكن ان
يكون من الصعب اإلعتراف أنك تتعرضين إلساءة المعاملة ألن الشخص الذي يؤذيك ال يتصرف دائما بھذه
الطريقة  -في بعض األحيان قد يكون محبا ً ولطيفا ً.

ويمكن أن يكون من الصعب القبول أنك تتعرضين إلساءة المعاملةالنك تحبين او تعتمدين على ذلك الشخص
وربما تكونين خائفة حول كيف ستكون الحياة بدونه /بدونھا.
ولكن اذا كنت في كثير من االحيان تشعرين بالخوف من ازعاج ھذا الشخص ،وتقومين بتغيير ما تفعلينه للتأكد
من انه ال يغضب عليك ،فھذا إذن دليل على أنك تتعرضين إلساءة المعاملة.

اختبار عالمات انذار إلساءة المعاملة
ھل أنت تشعرين بالقلق حيال عالقتك ولكنك غير متأكدة عما اذا كانت ھناك إساءة معاملة في ھذه العالقة؟ خذي
بضع دقائق لملء االختبار ادناه.
ھل شريكك ،أو رفيقك ) (boyfriendأو صديقتك ،أو صديقك ،أو مقدم الرعاية لك ،أو أحد أفراد األسرة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجعلك تشعرين بعدم االرتياح أو الخوف؟
كثيرا ما ينتقص من مكانتك ،أويستھزئ بك ،أو يجعلك تشعرين أن ال قيمة لك؟
يتحقق دائما من ما تفعلينه أو إلى اين انت ذاھبة؟
يحاول منعك من رؤية اصدقاءك او عائلتك؟
يجعلك تشعرين بأن ال احد سوف يصدقك اذا قلت أنك غير سعيدة؟
يمنعك من حيازة اي اموال شخصية او يقول لك ما الذي يمكنك أوال يمكنك صرف االموال عليه؟
يرفض المساعدة في احتياجات دعمك الشخصي عندما تطلبين منه ذلك؟
يجعلك تشعرين بالخوف من اإلختالف معه أو القول 'ال' له؟
يقول للناس اآلخرين أنك تختلقين االشياء وأنك ترتبكين بسھولة؟
يجعلك تخافين او يؤذيك بكونه عنيفا )مثل الضرب والخنق ،وتحطيم االشياء ،أو كسر أو ازالة اجھزة
اإلعاقة ،أو عدم السماح لك بالخروج ،أو أن يقود السيارة بشكل خطر ليجعلك تخافين(
يضغط عليك أو يجبرك أو يتحايل عليك لممارسة أشياء جنسية ال تريدين ممارستھا؟
االصرار دائما على الذھاب معك الى الطبيب؟
يھددك بفقدانك ألوالدك؟
يھددك انك لن تجدين احدا لمساعدتك اذا انت تركت ھذه العالقة؟
يھددك أنك ستوضعين في خدمة اإلقامة السكنية؟
يھدد بإيذائك اذا قلت أنك تريدين انھاء العالقة؟
يجعل أطفالك يسمعون أو يشاھدون ھذه االشياء او أنھم أنفسھم تعرضوا لألذى؟

اذا أجبت 'نعم' على أي من ھذه األسئلة ،فإن ھناك بوادر تشير الى أنه ال تجري معاملتك على نحو صحيح ،أو
أنك تتعرضين إلساءة المعاملة .إذا كنت ال تشعرين باآلمان وعدم إيالئك اإلحترام وعدم اإلعتناء بك ،فإن ھذا
يعني أن ھناك شيىء غير صحيح.
تذكري ،اذا كنت تتعرضين إلساءة المعاملة فإن ذلك ليس خطأك .وفقط ألن احدھم قد عاملك بشكل سيىء ال يعني
ان ھناك اي شىء خطأ فيك ،وذلك ألنھم ھم الذين فعلوا الشيء الخطأ .انت ال تتحملين المسؤولية إلساءة المعاملة.
لديك الحق في الشعور باآلمان والعيش حياة خالية من الخوف.

أعرف اآلن أنه بعد خروجي منھا )إساءة المعاملة( لنحو عشر اعوام أنني كنت معتادة جدا على إساءة معاملتي
بحيث أنني تقبلتھا وكأنني أستحقھا.

كيف تؤثر إساءة المعاملةعل ّي؟
جميع اشكال إساءة المعاملة يمكنھا أن تؤثر على كيف تشعرين حيال نفسك .يمكن ألطفالك ان يتأثروا أيضا.
اذا كنت في عالقة تتعرضين فيھا إلساءة المعاملة يمكنك الشعور بما يلي:
•

خائفة من ابالغ أي شخص

•

قلقة من أن تكوني انت المخطئة

•

مكتئبة ووحيدة

•

مرتبكة

•

خائفة من عدم وجود أي شخص لمساعدتك اذا انت تركت العالقة

•

خائفة من أن ال احد سيصدقك

•

خائفة من فقدانك ألطفالك

•

خائفة من أنك ستوضعين في خدمة اإلقامة السكنية

من المفھوم ان تشعرين بالخوف والقلق واالرتباك.
** اذا كنت قد تعرضت إلساءة المعاملة ،كيف أثرت عليك  -مشاعرك ،وعالقاتك ،وحياتك؟ وكيف يمكن ان
تؤثر على اطفالك؟
الشعور على نحو أفضل تجاه نفسك
اذا كان ھناك من يعاملك بطريقة سيئة ،فبإمكان ذلك أن ينھك ثقتك .وقد تبدأين بالتفكير أنك تستحقين إساءة
المعاملة أو أنك شخص سيء .ولكن تذ ّكري أنه ھو/ھي الذين فعلوا الشيء الخاطئ ،وليس أنت.
ورغم أن اعاقتك قد تعني انك تفعلين األشياء بشكل مختلف او تتواصلين بشكل مختلف مع اشخاص آخرين ،فإنك
ال تزالين تتمتعين بنفس الحقوق مثل أي شخص آخر.
وكما قالت إحدى النساء اللواتي تحدثنا إليھن ' :أنت بحاجة الى وضع مادة جديدة ايجابية في رأسك ألن إساءة
المعاملة سلبية إلى حد كبير  --انت بحاجة الى الحصول على األشياء الجيدة في حياتك'.
قد يساعدك التفكير حول ما يلي:
• ما ھي بعض الصفات الجيدة عندي؟
•

ما ھي بعض االشياء التي افتخر بھا؟

•

ما ھي بعض االشياء التي حققتھا في حياتي؟

•

ماذا اريد من حياتي؟

•

ماذا أريد أن أفعل في المستقبل؟

ماذا بوسعي أن افعل؟
ليس عليك أن تعاني كل ذلك لوحدك .التحدث الى شخص ما يمكن ان يساعدك على إتخاذ قرار لما ينبغي عمله.
تحدثي إلى قريب موثوق به ،أو صديق ،أو جار او موظف الدعم حول مدى تعاستك في المنزل.
بإمكان العائلة واالصدقاء تقديم الدعم ،ولكنھم قد يكونوا مثلك ال يعرفون ما الذي يجب عمله .ولذا ،إتصلي بخدمة
للعنف العائلي أو إستخدمي موقع انترنت مثل ھذا الموقع للحصول على المعلومات والتفكير بما يمكنك عمله .إذا
كان المسيء إليك يجعل من الصعب عليك إستخدام الھاتف فربما عليك أن تسألي شخصا تثقين به لإلستحصال
على المعلومات لك.
ما ھي االشياء التي تريد النساء المعاقات األخريات ان تعرفينھا:
•

إنه ليس خطأك

•

لك الحق في الشعور باآلمان

•

لك الحق في أت تكوني آمنة

•

تحدثي إلى شخص ما

•

اطلبي المساعدة

•

ثقي بنفسك

نصيحتي للنساء االخريات أن تلجأن إلى العائلة واالصدقاء .اذا لم تكن لديك عائلة يمكنك االعتماد عليھا ،إيحثي
عن شخص تثقين بالتحدث معه/معھا .إذھبي إلى خدمة للنساء—إنھم يفھمون ،وھم ھناك لمساعدتك.
عندما كنت في المستشفى أقمت عالقة ثقة قوية مع موظفة إجتماعية .وكنت أتكلم معھا على مدى ساعات طويلة
جدا بحيث انني بدأت تدريجيا أرى كيف كان ھذا الرجل مسيطرا عل ّي وأنه ربما لم اكن استحق ان أعامل بھذه
الطريقة.

كيف يمكنني أن أحمي نفسي؟

سالمتك ھي األمر المھم
لك الحق في الشعور باآلمان ،وأن تكوني آمنة.
اذا كانت ھناك إساءة معاملة في بيتك ،من المھم التفكير مليا في سالمتك .انت بحاجة الى إعداد نفسك في حالة
أنك أو أوالدك تعرضتم الى خطر بدني.

إذا كنت في خطر محدق ،أو إذا كنت قد تعرضت العتداء بدني أو جنسي أو تم تھديدك يمكنك االتصال بالشرطة
– على ھاتف رقم .000
اذا اردت المساعدة في التفكير في كيفية إمكان تحسين سالمتك ،اتصلي بموظف التوعية بشأن العنف المنزلي .اذا
كنت ال تستطيعين أو ال تريدين ترك العالقة فى الوقت الراھن ھناك بعض الطرق التي يمكنك فيھا زيادة

سالمتك .إن موظفي التوعية بشأن العنف المنزلي يمكنھم ان يقدموا لك الدعم وإعطاءك المعلومات التي يمكن ان
تساعدك في ان تكون آمنة من أي إساءة معاملة أخرى.

ذھبت الى خدمة وقاموا بإعطائي كتيبا حول خدمة التوعية المحلية بشأن العنف المنزلي .الحصول على
المعلومات كان مفيداً .ناقشت مع عائلتي المعلومات التي وجدتھا في الكتيب ،ثم ومع دعمھم قررت
االتصال برقم خدمة التوعية حول العنف المنزلي الذي كان في الكتيب .التحدث الى الموظفين في خدمة
التوعية كان مفيداً للغاية .لقد قدموا لي نصائح جيدة ،و لم يكن في امكاني الخوض في كل ذلك بدونھم.
اذا كنت بحاجة الى البقاء في مكان آمن ،الرجاء االتصال بالخدمة المحلية للعنف المنزلي /األسري لمعرفة
التفاصيل عن ملجأ النساء ،وإذا كان األمر طارئا ً اتصلي بخدمة أزمة العنف المنزلي للنساء .مالجئ النساء ھي
أماكن آمنة لك والطفالك حيث يمكنكم البقاء فيھا لبضعة ايام او أسابيع او أشھر ،ويتوقف ذلك على الملجأ .سوف
يقدمون لك الدعم والمساعدة في المشورة المالية والقانونية.

كنت اعرف انني ال أستطيع ان أواصل العيش على ھذا الشكل .لقد اتصلت ببضعة اماكن ،قدموا لي
المعلومات ،وقالوا 'متى تكوني مستعدة '.قلت 'انا مستعدة اآلن .اذا لم أفعل ذلك اآلن لن أفعله في
المستقبل' .
ليست كل المالجئ فيھا تسھيالت للمعاقين ،لذلك إعتماداً على إعاقتك فقد يستغرق بعض الوقت إليجاد مكان
شاغر ،ولكن تذكري أن العديد من النساء اللواتي لديھن إعاقات تم دعمھن من قبل خدمات المالجئ.

عندما فكرت في الذھاب الى الملجأ ،ظننت انني سوف أتحمل ولكن لم اكن متأكدة بشأن ابني .لذلك فإن معرفة
بأنني استطيع الذھاب الى الملجأ أنا وابني كان أمرا رائعا .لقد كان عظيما وتمنيت لو أنني قمت بذلك من قبل .لم
أكن أدرك أن لديھم منزل لإلعاقة ،ولكن لديھم.
اذا كنت جزءا من مجتمع من غير الناطقين باللغة االنكليزية يمكن ان تكوني قلقة من أن خدمة العنف األسري
المحلى لن تفھم كيف سيبدو األمر لشخص من مجتمعك عند التحدث عن إساءة المعاملة في االسرة .خدمة العنف
المنزلي للنساء المھاجرات ھي خدمة إختصاصية على نطاق الوالية وتعمل مع النساء واالطفال من خلفيات ثقافية
مختلفة الذين تعرضوا للعنف األسري.

من أين يمكن أن أحصل على المساعدة؟
ان إتخاذ تلك الخطوة االولى واجراء اتصاالت مع خدمة العنف األسرى يمكن ان تكون صعبة ولكن تذكري ان
الموظفين ھناك لدعمك مع قراراتك.

بدأت التفكير في الحياة خارج ھذا الزواج .االمر سيستغرق الكثير من االحاديث والكثير من العذاب بالنسبة لي
التخاذ القرار النھائي للمغادرة ،ألن خوفي من عدم تمكني من العناية بإبني الذي يبلغ الثالث سنوات كان ھائالً.
لقد تم غسل دماغي بالكالم بأنني لم اكن قادرة على رعاية إبننا ،وصدقت ذلك .معظم المحادثات حول تركي كانت
مع خط المساعدة للعنف المنزلي أو مع إختصاصية إجتماعية من المستشفى.
عندما تتصلين بخدمة العنف األسري ،يمكنك ان تتوقعي:
•

بأن يتم تصديقك

•

بأن تتم معاملتك بإحترام

•

بأن يتم اإلستماع لك

•

بأن إساءة المعاملة سوف تؤخذ بجدية

•

بأن يتم احترام خياراتك ،بما في ذلك اذا ما قررت ترك أو البقاء مع المسيء إليك

لم أستطع أن أشكر النساء اللواتي كن على الطرف اآلخر من خط مساعدة العنف المنزلي ،ولكن اذا إستطعت
االن سأفعل .أتذكر بكائي عبر الھاتف مرات عديدة والسؤال 'لماذا أنا ضعيفة جدا لكي أترك؟
** ف ّكري اذا كانت ھناك اى خطوات يمكنك اتخاذھا للتخلص من إساءة المعاملة .ھل ھناك شخص ما يمكنك
التحدث اليه؟ ھل تحتاجين الى مساعدة لتحمي نفسك؟

مشورة من نساء أخريات
المعلومات التالية تستند على مقابالت اجريت مع النساء اللواتي لديھن إعاقة وممن عانين من إساءة المعاملة .وقد
شاركن بخبراتھن على أمل أن مساعدة النساء األخريات اللواتي تعرضن الى سوء المعاملة.
ما يمكنك القيام به حيال إساءة المعاملة سيعتمد على الظروف الخاصة بك .ھذه المعلومات يمكن ان تعطيك بعض
االفكار حول ما يمكن ان تفعليه.

التعامل مع إساءة المعاملة
كلنا نجد طريقتنا الخاصة بنا في التعامل مع األشياء التي تحدث في حياتنا .النساء المعاقات اللواتي تحدثنا اليھن
شاركن في كيفية تحملھن بينما كن يعشن عالقة تعسفية .العيش مع إساءة المعاملة ليس سھالً .ربما كانت طريقتك
في التغلب ھي على غرار النساء اللواتي تحدثنا اليھن أو قد يكون لديك اسلوب لتدبّر األمور خاص بك.

عندما كانت تسير االشياء نحو االسوأ فإنني كنت أتدبر األمر وأتحمل المشاكل يوما بعد يوم عن طريق محاولة
تجاھلي له .كنت افعل االشياء الخاصة بي في المنزل وأحاول تجاھله .واذا بدأ فى إزعاجي او ايا كان األمر فقد
كنت أذھب في سيارتي في جولة أو زيارة أمي في منزلھا أو االصدقاء ،فقط كي اكون بعيدة عنه.
ما ساعدني على التح ّمل بينما كنت اعيش مع زوجي أنني كنت مدركة لألمور؛ وكنت أسبقه في ثالث
خطوات… واذا كنت استطيع اإلبقاء على إبني سعيدا ومشغوال ،فإن ذلك ساعد كثيرا مع مزاج زوجي.
كنت أتح ّمل إساءة المعاملة عن طريق تجنب العالقة .وكنت ابقى ساھرة طوال الليل.
وأن يكون لديك صديقة ،يجب أن يكون لديك بعض االصدقاء.
استمريت في التح ّمل بسبب اطفالي .لقد تعلمت إسماع صوتي والتساؤل حول المعاملة التي كنت أتلقاھا.
لقد كتبت قصة حياتي كوسيلة إلخراج افكاري من رأسي وكتابتھاعلى الورق .وھي وسيلة للتواصل مع افكاري
حول ما حدث ووضع االمور في منظورھا الصحيح .انھا وسيلة للخروج ومنع الرأس والقلب من اإلصابة
بالجنون.
لقد تح ّملت عبر الخروج وشرب فنجان كابتشينو .حقا كان رائعا شرب الكابتشينو .يا إلھي! كان ذلك جيدا .الكعكة
والقشدة ھما ما ارغب تناولھما اذا م ّر عل ّي يوم سيء.
** فكري حول ما قمت به لتحمل إساءة المعاملة حتى االن .ذ ّكري نفسك انك بالفعل كنت قوية من اجل النجاة
من إساءة المعاملة.

تغيير الوضع
ّ
تمكن جميعھن من النجاة من إساءة المعاملة واجراء تغييرات على أوضاعھن في
النساء اللواتي تحدثنا إليھن قد
نھاية المطاف .البعض منھن التقين بمستشارة او موظفة الدعم ،أو تحدثن إلى صديقة او احد افراد االسرة ،وقد
ساعدھن ذلك على فھم أن ما يحدث لھن لم يكن مقبوال .وبدأت نساء أخريات في الدراسة او أنھن عثرنا على
وظيفة .وھذا اعطى النساء بعض االستقالل ووقتا للتفكير حول ما الذي يريدونه من الحياة.
عمل التغييرات ليس سھال ،ألنك قد تشعرين أنك مرتعبة أو منھكة القوى بسبب إساءة معاملتك .وإليك بعض
االشياء التي كانت النساء اللواتي تحدثن معھن قادرات على عمله.

إن الذي تغير بالنسبة لي في ھذه العالقة ھو أنني وجدت نفسي .لقد اكتسبت استقالليتي .كنت اريد ان أتعلم القيادة
واكون قادرة على قيادة نفسي إلى االماكن .وقد حصلت على وظيفة .اعتقد أن ھذا شيء عظيم أن استطيع الذھاب
الى العمل والعودة الى المنزل ،واستطيع ان ألتقي بالناس اجتماعيا ،وأن استطيع أن تكون ھناك حياة لي أنا.
ورغم أنني كنت اكتسب بعض االستقاللية ،فقد كان يحاول سحقي.
لقد بدأت رؤية طبيب نفساني في صف السنة ) ،(11ودعمه لي كان له تأثير كبير عل ّي.
ما ساعدني على قراري ان اترك البدأ من جديد ھو وجود صديقة أتحدث إليھا ،صديقة ستدعمك.
سألتني دائرة حماية الطفل ما الذي اريد القيام به حيال معاملة زوجي إلبننا .لقد قلت إنني احاول ترك العالقة،
فقالوا ان ھذه ھي فكرة جيدة .وعلى ضوء ذلك فقد قالوا أنھم سوف يتراجعون عن أخذ ابني من رعايتي اذا تركت
والده.
** فكري حول ما يمكنك القيام به لتغيير الوضع – إتخاذ مجرد خطوة صغيرة يمكن ان يساعد .ھل ھناك أي
شخص يمكنك التحدث اليه؟ ھل يمكنك االتصال بخدمة للمساعدة؟

كيف ساعدت الخدمات ،ومقدمي الرعاية ،والشرطة وآخرون
بعض النساء لديھن تجارب جيدة عندما تحدثن الى مقدمي الرعاية أو خدمات الدعم أو خدمات العنف المنزلي ،أو
غيرھم من االختصاصيين .إليك بعض ما قالته النساء:

لدي مقدمة رعاية واحدة وھي تشكل دعما جيد جدا بالنسبة لي .انني اشعر باالمان معھا .قد يساعد أن يكون لديك
شخص ما يمكنك االعتماد عليه وتشعري باالمان معه .انا اثق بھا عند الحديث معھا عن مشاكلي مع زوجي.
الحصول على المساعدة والدعم .إعطائك الوقت للتفكير في ما ينبغي عمله في الخطوة التالية .موظف دعم جيد
يرى المشكلة من خالل عيون المرأة .أن يكون ھناك شخص ما يأخذ األطفال منك لبعض الوقت مما يتيح لك
المجال للتفكير.
ذھبت من الملجأ الى خدمة تدعم اإلقامة السكنية للنساء .ھذا ھو المكان الذي حصلت فيه على أول مساعدة
حقيقية .ھناك تجدين ھذا الشعور بالقبول .ثمة شعور قوي بأن تكوني في جو نسائي .كوني طفل جرى تبنيه فقد
كان لدي موظفين ذكور -لم يكن لي أي خيار .انا حقا أق ّدر فرصة أن أكون مدعومة من قبل خدمة النساء
وأتواصل بصفتي امرأة.
إستخدام أموال التعويض عن الجرائم لكي أذھب إلختصاصي نفساني كان عونا كبيرا لي .اإلختصاصي النفساني
الخاص بي كان خط حياتي .أعرف أن طبيبي النفساني لعب دوره ألنني كنت بحاجة للدواء ولكن اآلن أنا دائما
أفضل اإلختصاصي النفساني اكثر من الطبيب النفساني.

مع مساعدة خدمة التوعية ضد العنف األسري حصلت على امر التدخل وطلبت من زوجي الخروج من البيت.
الوضع تغير اآلن بالنسبة لي ،انه عظيم ورائع ،أشعر وكأنني حصلت على الحرية .استطيع الخروج وأمتع نفسي
ثم أعود الى بيت ينعم بالسالم.
** فكري حول ما الذي يمكن ان يساعدك في التعامل مع إساءة المعاملة .ھناك خدمات متوفرة يمكن ان
تساعدك أو يمكن ان تتقدمي بطلب للحصول على أمر التدخل من المحكمة.

األشياء التي تريدك النساء المعاقات األخريات أن تتذكرينھا:
لدى النساء اللواتي تحدثنا اليھن رسائل للنساء األخريات اللواتي يعانين من إساءة المعاملة:

ثقي بنفسك
من المھم أن يتم اإلستماع إليك.

انت بحاجة الى وضع مادة جديدة ايجابية في رأسك ألن إساءة المعاملة سلبية إلى حد انت بحاجة فيه إلى إدخال
اشياء جيدة في حياتك
اذا كنت في عالقة تعسفية عليك اإلدراك ان ھذه العالقة غير مجدية ،مھما كانت السعادة التي يجلبھا في يوم جيد.
كرّمي نفسك الن العنف المنزلي أرھقك.
التعافي من إساءة المعاملة ھي رحلة ال تنتھي ابدا.
قومي بإيجاد شخص تتحدثين إليه .اذا لم تكوني سعيدة مما تسمعينه ،عليك إذن الذھاب للحصول على رأي ثان
او رأي ثالث.
اذا كان لديك أطفال ،فقد تعتقدين أنك تفعلين الشيء الصحيح بإبقائھم ھناك  -ولكن في الواقع اذا كانوا يعيشون في
جحيم فإن ذلك ليس باألمر العادل لھم ايضا .إذا كنت تعيشين في سالم ،فإن األطفال سوف يشعرون براحة أكبر
ألنھم سيجدون والدتھم مرتاحة ،وسوف يقولون في قرارة نفوسھم " :لن نكون مضطرين لحماية والدتنا".
يجب ان يكون ھناك أمل ألنه في بعض االحيان ھذا ھو كل ما لديك لتتمسكين به ،ال بد ان يكون ھناك غد افضل.

معلومات اإلحالة
Women’s Domestic Violence Crisis Service Victoria
خدمة أزمات العنف المنزلي للنساء في فكتوريا
إستشارة ھاتفية واإلحالة إلى مكان إقامة )ملجأ( آمن
اتصلي على  (03) 9373 0123أو على الھاتف المجاني  24 1800 015 188ساعة في اليوم
Domestic Violence Outreach Services
خدمات التوعية ضد العنف المنزلي
الدعم ،والمعلومات ،والمساعدة العملية.
اتصلي ب  DVRCعلى  – (03) 9486 9866االثنين الى الجمعة – التاسعة الى الخامسة للحصول على رقم
خدمة التوعية المحلية
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
خدمات النساء المھاجرات ضد العنف المنزلي
الدعم والمعلومات للنساء المھاجرات في لغتھن
اتصلي على  – (03) 8413 6800االثنين الى الجمعة – التاسعة والنصف الى الخامسة والنصف

Elizabeth Hoffman House Aboriginal Women’s Family Violence Service
خدمة منزل اليزابيث ھوفمان للعنف االسرى للنساء االبوروجينيات
الدعم واإلقامة والمعلومات للنساء االبوروجينيات وزوجات الرجال االبوروجنيين
اتصلي على  – 0438 528 525االثنين الى الجمعة – التاسعة الى الخامسة أو  24 –1800 015 188ساعة
في اليوم

